
terjesztette a vidékre is s számos előadást és rajz-
kiállítást rendezett a nagyobb vidéki városokban. 
A felügyelete alatt álló iskolák rajztanításának be-
mutatott eredményeivel nagy sikereket aratott az 
1908. évi londoni és az 1912. évi drezdai nemzet-
közi művészetnevelési kongresszusokon, úgyhogy 
amerikai, olasz, francia, angol, sőt japán meg-
keresések érkeztek a fővároshoz metodikai rajz-
sorozatok átengedése végett. 1902-től 1918-ig állan-
dóan módszeres tanfolyamokat tartott a fővárosi 
rajztanítók számára, melyeken sok száz rajztanító 
vett részt. 

A művészi nevelés terén való tevékenysége mel-
lett 1894 óta a hazai iparművészet fejlesztése érdeké-
ben is intenzív munkásságot fejtett ki. 1894. év-
ben hívja meg az Iparművészeti Társulat a vissza-
lépett Pasteiner helyére titkárnak, 1902-ben fő 
titkár, 1906 óta igazgató. Élénk részt vesz a millen-
niumi kiállítás iparművészeti csoportjának előkészí-
tésében, majd pedig mint előadó az 1900. évi párizsi 
nagy nemzetközi kiállítás magyar osztálya ipar-
művészeti csoportjainak munkálataiban. Ugyanaz 
évben Szent Pétervárt rendezi a magyar iparművészeti 
kiállítást. 1902-ben a turini, 1904-ben a St. Louis-i, 
1906-ban a milanói, 1912-ben a turini II., 1918-ban 
a szófiai, 1923-ban és 1925-ben a monzai, 1926-ban 
a filadclfiai kiállítás magyar iparművészeti csopor-
tok nagy sikereiben van része. Hazánk vidéki váro-
saiban 1902 óta 12 kiállítást rendezett. Az 1897-ben 
megindult Magyar Iparművészet-nck főmunkatársa 
és helyettes szerkesztője, majd 1909-ben Fittler 
Kamill halála óta egyedüli szerkesztője e folyó-
iratnak, mely — mint általánosan elismerik — 
büszkesége a hazai szakirodalmunknak. 1892 óta 
tagja az Országos Iparoktatási és 1905 óta tagja 
a Magyar Országos Képzőművészeti Tanácsnak, 
megalapítása óta tagja a Benczúr Társaságnak és 
1925 óta alelnöke a Magyar Szaklapok Országos 
Egyesületének. Kiváló érdemeit, a magyar és az 
egyetemes emberi művelődésnek tett szolgálatait, 
több hazai és külföldi kitüntetéssel és éremmel 
jutalmazták : 

A millenniumi nagy érem, a Ferenc József-rend 
lovagkeresztje, a Fcrene József-rend tisztikeresztje, 
a kir. svéd Wasa-rend középkeresztje, a kir. olasz 
korona - rend lovagkeresztje, csász. orosz Szt. 
Anna-rend lovagkeresztje, több miniszteri elisme-
rés, oklevél, kitüntetés és érem tulajdonosa. (Sz.) 

• K R Ó N I K A * 
\ SZENT-IMRE-ÉV IPARMŰVÉSZETI ELŐ-

KÉSZÍTÉSÉRE az Orsz. Magyar Iparművé-
szeti Társulat nagyarányú értekezletet hívott össze 
a Szent-Imre-év rendezőségének szíves támogatásá-
val. A december 20-án esti hat órás kezdettel 
megtartott értekezleten, száznál több művészből 
álló hallgatóság előtt Huszár Károly ny. miniszter-
elnök, a Szent-Imre-év rendezöbizottságának elnöke, 
S z ő n y i Ottó pápai kamarás, a Műemlékek Orsz. 
Bizottságának előadója és dr. H á s z István 
tábori püspök tartottak előadást. Az előadások 
ismertetését az iparművészet gazdasági és erkölcsi 

érdeke — az ankét célja — szempontjából elenged-
hetetlen kötelességünknek ismerjük. 

Huszár Károly elnöki megnyitójában az üdvöz-
lések után figyelmezteti a hallgatókat azokra a 
szempontokra, melyeknek teljesítését várja a katoli-
cizmus a művészektől a Szent-Imre-év ünnepe 
alkalmából : 

Emlékezetessé tenni ezt az ünnepet a magyar-
ság élő generációi számára és emlékezetessé tenni 
a külföldi vendégek szemében. Olyan nagyszabású 
ünnepség ez, mely a külföld érdeklődését alig látott 
mértékben fordította felénk. Az eddig bejelentett 
65.000 főnyi résztvevőn kívül még beláthatatlan 
tömegek ideáramlását várja a rendezőség. Kell, 
hogy ezeknek a méreteknek megfelelő, művészileg 
alapozott élményt nyujtsunk a vendégeknek és a 
hazai közönségnek. 

Dr. S z ő n y i Ottó előadását annak a tisztelet-
nek előrebocsátásával kezdi, mellyel az egyház a 
művészi szabadsággal szemben általában viseltetik. 
De éppen a gondolkodó ember számára természe-
tesnek látszik, ha az egyházművészet szabadságá-
val szemben korlátokat állít. Régente, mikor a 
társadalom és az egyház látás- és érzésközössége 
bontatlanul egy volt, ezek a korlátok éppenúgy 
megvoltak s a művészek éppen a katolikus érzés 
és látás belső tartalmából kapták a nagyszerű 
alkotások indítékát. 

Az egyház most a Szent-Imre-évvel alkalmat ad 
a művészi alkotásra, de megköti a művészeket a 
maga gondolati és érzéstartalma szerint. A művé-
szet az egyháznak egyik legfontosabb eszköze, 
melynek segítségével egyszerűen és közvetlenül 
szólhat a tömegekhez és sokszor az élőszónál erő-
sebb, mélyebbre ható módon közölheti a gondola-
tait, érzésvilágát. De annak a művésznek, aki nem 
érez közösséget az egyházzal, aki nem tudja magát 
az egyház szellemiségébe beleélni, nincs keresni-
valója az egyházművészet térségein. Az egyház 
propagandát akar a magyar nemzeti és vallásos 
gondolat és eszmény Szent Imréjének, aki a magyar 
kereszténység első korszakában az akarat és ön-
uralom, önmegtagadás és alázatosság hérosza. 

Elmondja Szent Imre élettörténetét és legendáját, 
majd a Szent-Imre-ábrázolásokat ismerteti. így a 
XI. századból való koronázási palást hímzett arc-
képét, a XIII. századbeli berni diptichon, a Firenze 
melletti szárnyas oltár, a gömörrákosi kat. temp-
lom és a csikménasági templom Szent-Imre-ábrá-
zolásait, a jelenkorból a Székely Bertalan pécsi, 
Roskovics és Spányik várbeli képeit. Kimerítő le-
írásuk alapján arra a következtetésre jut, hogy 
legáltalánosabb, szinte elfogadott kosztüm az an-
jou-kori viselet, a rövidujjú tunika, melyet derék-
ban öv szorít le, felette a balváílon megtűzött 
palást, a feszülő, harisnyaszerű nadrág, mely a 
lábfejet is födi (esetleg kihajló szárú sarú), ab-
roncskorona, hosszú, leomló haj, kis bajusz. El-
engedhetetlen szimbóluma a balkezébe adott liliom. 
Jobbkezében szokásos kard, dárda, esetleg ország-
almája. 

Dr. II á s z István püspök temperamentumos 
lendületű előadásban buzdítja a művészeket azok-
nak a nagy feladatoknak a megoldására, melyeket 
a Szent-Imrc-ünnepségek rónak rájuk. A jubi-
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leumi ünnepség előkészítése, az Itt teremtett fen-
séges hangulat megörökítése, a művészi propaganda 
kifelé és befelé. 

Nemcsak Szent Imre valóságos élete, ele halála 
után a magyarság lelkében folytatott nagyszerű 
élete is megörökítésre vár. Felhívja a művészeket 
az árpádházi és a magyarországi szentek ábrázolá-
sára. Szükséges ezekhez az ábrázolásokhoz a 
katolikus lélekből folyó derű, önbizalom, élni aka-
rás és életbe, jövőnkbe vetett hit. 

Huszár Károly elnöki záróbeszédében rámutat 
annak a szükségére, hogy a művészetnek feladata 
a valláskülönbségek fölött álló közös mult meg-
ünneplése és népszerűsítése, mely elől senki sem 
térhet ki. Majd ismerteti a Szent-Imre-év művé-
szeti szükségleteit: 

S z o b r á s z a t : 62 plébánia részére Szcnt-
Imrc-szobor. Szent - Imre - szobor nyilvános térre, 
templomba. Szent - Imre - szobor éjjeliszekrényre 
alkalmas ; kisebb méretű. Szent - Imre - szobor 
bronzból, porcellánból, majolikából, fából. Szent-
Imre-érmck és plakettek. 

F e s t é s z e t és g r a f i k a . Oltárképek az 
árpádházi szentek és Szent Imre életéből. Fali-
képek plébániákba, iskolákba, eredetiek és sokszoro-
sítottak az árpádházi szentek és Szent Imre életé-
ből. Mindenfajta kép, rajz Szent Imre életéből. 
Levelezőlapok, imakönyvbe való szentképek. 

I p a r m ű v é s z e t : Szent-lmrc-zászló, temp-
lomi és egyesületi. Kézimunka-tervek. Könyv-
jelző-minták. Emlékdobozok (ékszer, szivar, eu-
korstb.). Levélnyomtatók. Szenteltviztartók. Házi-
oltár. Szent Imre életének vonalrajzos illusztrá-
lása, olcsó, népies kiadások, népiratok részére. 
Szent-Imrc-olvasók. Lógó és álló örökmécses. 
Vitrinbevaló díszpoharak, Szent Imre és az árpád-
házi szentek életéből vett díszítéssel. Misemondó-
ruhák. Hivatalos és cmlékbélyeg-minták. Utazási 
prospektus-tervezet. Kirakatdíszítési tervek. Kely-
hek, cibóriumok, monstranciák, gyertyatartók és 
gyertyák. Szent-Imrc-harang. (Sz.) 

\ Z ÍZLÉS KÉK SZALAGJA. Tudvalevő, hogy 
annak a gőzhajónak, mely leghamarább teszi 

meg az utat Európából Amerikába, a kék szalag-
gal való kitüntetés jár. De a gyorsasági rekordon 
kívül ma már azért a nemlétező kék szalagért is 
nagy versengés folyik, mely az utasok kényelmét 
s ízlését igyekszik másokat felülmúlóan kiszol-
gálni. Pár évvel ezelőtt a francia Ile de Francé 
vette e célra igénybe a francia iparművészek tudá-
sát. Most két újabb hajó indult el a nagy vízre, 
hogy európai modern iparművészetet mutasson be 
Amerikának. Ezek egyike svéd gőzös : »Kungs-
holm« a neve. Ugyanaz a Carl Bergsten állott a 
tervező művészek élén, aki 1925-ben a svédek 
párizsi pavillonját megtervezte az iparművészeti 
kiállításon. Az volt a célja, hogy nemzetének 
minden iparművészeti ágából ízelítőt adjon az 
internacionális utasoknak. Ezért ügyelt arra, hogy 
ne csak a bútorok, falborítások, lépcsőházak, de 
az üvegfestmények, fafaragások, plakettek, edé-
nyek is mind a svédek tudását hirdessék. Igen 
szerenesés ötlettel úgy választották meg a díszít-
mények témáit, hogy azok részben a newyorki 

felhőkarcolók, részben a svéd vízparti városok 
egészen velencei hangulatalt fejezzék ki. S talán 
mondani sem kell, hogy a svédek híres textil-
munkáinak is mindenütt méltó hely jutott. A másik 
nagy hajó, melyről szó van, a brémai Lloyd ú j 
gőzöse, a »Brcmcn«. Nemcsak technikailag, de a 
berendezés eleganciájával is mintaszerű. A fő-
dirigens itt Breuhaus professzor volt, aki mellett 
még vagy egy tucat német iparművész vett részt 
a tervezésben. Szalonok, ebédlők, bálterem, folyo-
sók, dohányzó- és írószobák — mindez a lcgfény-
űzőbb anyagbőséggel és díszítő kedvvel. De men-
ten mindenféle történelmi stílustól itt is a modern 
felfogás, a mai díszítő nyelv szólalt meg az aubusson-
szőnyegektől a nymphenburgi porcellánedényekig. 
Mind a két hajó úszó kiállítás, amely épp annyi 
művészetet nyújt az elsőosztályú utasoknak, mint 
amennyire ízlést és kényelmet nyújt az egyszerűbb 
utazóknak. 

Tt/TESTERKÉLT KÜNYVDISZEK. »Magyarok a 
Kultúráért« cím alatt francia és magyar írók 

közreműködésével a magyar művelődési munka 
eredményeiről 677 oldalas könyv jelent meg a 
franciák számára. A Magyar Szemle bírálat alá 
veszi a művet és különösen annak könyvdíszeit 
teszi szóvá. Azt írja : »Reitcr László fametszetű 
díszeinek és kezdőbetűinek elemi fogyatékosságuk, 
hogy tétován ingadoznak a tiszta ornamens, az 
ornamentális szimbólum és az illusztráció között. 
A fametszetek primitívsége és a szöveget kísérő 
könyvdísz mesterkélt raffincinent-ja sem tudnak 
egymással megbékélni. Az unalomig dominálnak 
a varrottas motívumok. Nagyon kevéssé szeren-
csések a biedermeier iniciálisok, a virágos tálakon 
imbolygó A-betűk, a csokros turbánú M-ek. A ma-
gyar gazdálkodás díszes előlapja még mindig ökrös-
fogattal és szélmalommal hivalkodik. A sport-
fejezet végén elszabadult vadlovak rémítik a békés 
nyugati olvasót. Eckhardt Tibornak »Magyar-
ország és az utódál!amok« című cikke fölött egy 
elemezhetetlen építmény talányos rajza ad fej-
törést. Gratz Gusztáv »Magyarország és a bolseviz-
inus« című cikkét a szent korona körül vitustáncot 
járó hangjegyek előzik meg. »A magyar-német 
relációk« című fejezetet gyári és hajóromok illuszt-
rálják, míg »Magyarország politikai kapcsolatai 
Angliával« egy repülőgép propellcrévcl illusztráltat-
nak. Mindezért csak az kárpótol, hogy Jérome és 
Jean Tharaudnak zárószavát egy magyaros díszű 
tulipános kosár kürtöli ki világgá, mert a trom-
bitáló tulipán olyan természetrajzi újdonság, melyért 
érdemes volt az egész albumot áttanulmányozni, 
sőt pénzt is adni értc.« 

\ KÉPVISELŐHÁZ ÜJ SZAVAZ ÓURN A JA. 
- Eddig még a régi képviselőház leltárához 

tartozott ormótlan tölgyfaládát használták, ha 
titkos választást rendelt el az elnök és a képviselők 
papírlappal adták le szavazatukat. Amdo ez az 
ócska fabútor sehogy sem illett a dunaparti kép-
viselőházunk pompás termeihez. Ezért az elnök-
ség szűkebb pályázatra szólított fel néhány ipar-
művészt, kiknek tervei közül a bírálóbizottság 
T ó t h Gyuláét tartotta legmegfelelőbbnek. És ez 
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meg is valósult. A teljesen eredeti formájú kazetta 
mellső és hátsó lapján a felfeszített Hungária előtt 
álló Apponyi Albert grófot és Verbőezi Istvánt 
ábrázoló domborművek díszítik. A felső lapot 
a magyar kis címer koronázza, a magyar nagy 
címer többi részeit pedig az urna alsó díszítései 
közé helyezte el a tervező. Ügy a kiválóan sikerült 
eredeti formai megoldás, a művészi reliefek, mint 
a bronzmunka teljes elismerést érdemelnek. 

TTELYREIGAZITAS. A Magyar Iparművészet 
1929. évi 9—10. számának 205. oldalán 

Kozma Lajos terve nyomán készült két karos-
széket mutattunk be. Az aláírás szerint a karos-
székek gobelinhuzatai a székesfővárosi iparrajz-
iskolában készültek, holott azokat a székesfővárosi 
textilipari foglalkoztató műhely gobclinszövő inté-
zete állította elő. 

• S Z A K O K T A T Á S • 
T Z IRAKÁTRENDEZ(íI ÉS REKLAMÜGYI TAN-
X V FOLYAM nyílik a Budapesti Kereskedelmi 
Akadémián 1930. február 3-i kezdettel. Előadáso-
kat naponta %7—9 óráig a legkiválóbb szak-
emberek és művészek tartják mindig gyakorlati 
alapon az összes hallgatók, jelentkezők aktív közre-
működésével. Érdeklődéssel várjuk a Kereskedelmi 
Akadémia Igazgatóságának ezt a nagyon korszerű 
kezdeményezését és nem mulasztjuk el, hogy a 
tanfolyam eredményeiről annakidején beszámol-
junk. 

Érdeklődők forduljanak az igazgatósághoz, 
Alkotmány-utca 11. sz., I. em. Telefon 205—47 

• K I Á L L Í T Á S O K * 
T Z ARÁCSONYI IPARMŰVÉSZETI KlALLITA-

SOK. Az Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat 1929 december havában egyszerre két 
nagyobbszabású karácsonyi kiállítást rendezett. 
Az egyiket a Társulatnak újabban átalakított 
Andrássy-úti helyiségeiben, a másikat a volt tech-
nológiai múzeum józsefkörúti épületében. A novem-
berben szétküldött felhívásokra ugyanis oly sok 
jó munkát küldtek be az iparművészek, hogy a 
kiállítási bizottság nem tudta azokat a Társulat 
saját helyiségeiben elhelyezni. Ezért kellett az 
előbb említett volt múzeumi épület lépcsőházát 
és két nagy termét a kiállítás céljaira elkérni, 
hogy a rendelkezésre álló gazdag és kiválóan jó 
anyag ott méltóan bemutatható legyen. E kiállí-
tásokon a Társulat zászlaja alá sorakozó ipar-
művész-gárda teljes számban vett részt. A Magyar 
Iparművészet 1929. VII—VIII. számában a nyári 
kiállítás alkalmával közölt névsorban említettek 
— egy-két kivételtől eltekintve — újabb java 
munkáikkal szerepeltek a kiállításokon. A napi-
lapok és a közönség egyértelműen elismeréssel nyi-
latkozott a látnivalók magas színvonaláról, tet-
szetősségéről és — olcsóságáról. Sajnos a minden 
téren tapasztalható nyomasztó gazdasági helyzet 

Itt is éreztette hatását. A közönség jobbára csak 
az olcsóbb tárgyakat vásárolta ; kevesen akadtak, 
akik a drágább, értékesebb tárgyakat vették. Ennek 
ellenére a kiállítások anyagi eredménye általában 
kielégítőnek mondható és igazolta a Társulat 
vezetőségének azt az elhatározását, hogy karácsony 
előtt egyidőben a főváros két helyén kínálja a 
magyar iparművészet készítményeit, mert az elért 
anyagi eredmény majdnem pontosan felerészben 
megoszlott a két kiállítás között. Üjévkor lesze-
relte a Társulat a józsefkörúti tárlatot. A legjobb 
munkákkal pótolta az Andrássy-úti kiállításon 
történt eladások után ott keletkezett hézagokat 
úgy, hogy most mindkét karácsonyi tárlatának 
színe-java munkáit foglalja magában a Társulat 
állandó kiállítása. Ezért azt melegen ajánljuk 
t. Olvasóink figyelmébe. Az állandó kiállítás na-
ponta 9—1/22-ig áll a látogatók rendelkezésére. 

\ GYŐRI KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS IPARMÜVÉ-
SZETI TÁRSULAT tízéves fennállásának em-

lékére jubiláris kiállítást rendezett. Huszonnyolc 
kiállító művésznek kétszáznál több munkája szé-
pen reprezentálja Dunántúl egyik legelevenebb 
kultúrvárosának nemes hagyományokon fejlődött 
művészeti életét. A kiállítás emlékkatalógusa mű-
vészeti irodalmunk országos forgatagában is ese-
ményszerű a benne felsorakozó értékes tanulmá-
nyok révén. H i i í f c r Vilmos dr. lelkes bevezető-
sorai után a Társulat történelmét és működését 
K a t ó Sándor ismerteti. L y k a Károly »A másik 
Liezen-Maycr« címen írt értékes kis tanulmányban 
rámutat arra a lehetőségre, hogy művészetünk 
idegenbeszakadt nagyságának egy szerényebb név-
rokona élt és működött — valószínűleg Győrött. 
S o m o g y i Antal dr. a győri székesegyház Szent 
István életét ábrázoló festményeiről ír. M i h á l y i 
Ernő a pannonhalmi bencések képtárának értékes 
anyagát ismerteti. Ú j l a k i Géza a városok mű-
pártolásáról, N á d a i Pál az építendő győri mú-
zeumról mondanak igen megszívlelendő gondola-
tokat. S c h i m a András »Mondanivalóm az ipar-
művészetről« címen az iparművészet népszerűsítésé-
nek nagy problémájával foglalkozik. 

A «VIRAGOS BUDAPEST — VIRÁGOS MA-
GYARORSZAG» KERTÉSZETI KlALLI-

TASA AZ IPARMŰVÉSZETI MÜZEUMBAN. 
A virág és a kert mindig nagy érdeklődést keltett 
a közönségnek annál a részénél, amely a művészetért, 
iparmíívészctért, a szépért általában véve érdeklő-
dik — és oly ritkán jut nálunk a közönség ahhoz, 
hogy a kert, a virág szépségeit összefoglaló módon, 
tanulságos módon láthassa. Kertészeti termelésünk 
nem oly nagy, hogy annak különös propagandát 
kellene csinálni, a kínálat a kereslettel jó arány-
ban van, sőt, sajnos, a viráganyag részben külföld-
ről kerül a virágüzleteinkbe. így ezeknek a ki-
állításoknak elsősorban a magyar virágkultusz 
propagálása, másrészt a kert művészeti értékeinek 
bemutatása volt a célja. 

Egy fedett, aránylag véve kis területű csarnok-
ban természetesen nem volt mód arra, hogy nagy 
területű kerteket mutassanak be és így a kertnek 
olyan formáit kellett megválasztani, amelyek 
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aránylag véve egész kis tcrttlcten is klfejleszthetők. 
A kertnek ezek a formál a külföldi kertbarátok 
kedvelt ker t je i : a japán kert és a kaktuszgyüjte-
mény. Nem mondhatni éppen azt, hogy egy ilyen 
japán kert bemutatásának a magyar kertművészeti 
kultúra szempontjából túlságos jelentősége volna. 
A japán iparművészet és így a japán kertművészet 
oly messze van a magyar érzéstől, és a japán művé-
szet belső tartalmának megérzése annyira távol áll 
a magyar közönség gondolkodási világától, hogy 
egy ilyen japán kertet leghelyesebben mint egy 
idegen nép játékos fantáziájának különös termékét 
nézi meg. 

Ilyen kedves és finom ízlésű volt az a kis japán 
kert, amely az Iparművészeti Múzeum csarnoká-
ban készült W a r g a M á r t o n kertigazgató nagy 
alaposságra, tudásra és finom ízlésre valló tervei 
szerint. 

Másik érdekessége volt a kiállításnak az clső-
emelcti díszteremben bemutatott kaktuszgyüjtc-
mény érdekes összeállításánál fogva. 

Legújabban a közönség körében, külföldi példára, 
nagy érdeklődés mutatkozik ezek iránt az érdekes 
növények iránt. Az iparművészek elsősorban talán 
ú j formák után való keresésük közben szerették 
meg őket, és lehetséges, hogy ennek oka abban van, 
hogy a modern térművészet a tárgyilagosság kere-
sésében való szigorú célirányossága közben ösztö-
nösen fedezte fel a lényegbeli rokonérzést ezekkel 
a növényformákkal. 

A változatosság határtalan módon mutatkozik 
a kaktuszok tömcgkialakulásában a tüskék, tövi-
sek formáiban, gömb-, oszlop-, kígyó-, korall-
alakú törzsükben. «Egy groteszk és bizarr élet 
bontakozik ki bennük, amely mindig újat és újat 
nyújt és nem ismeri a kimerülést, a ínegbénu-
lást.» 

Iparművészeti szempontból érdekesek voltak még 
S o l t i L á s z l ó modern kcrtrészletei, a kerté-
szeti tanintézet téli kertje, mely P e t r á n y i 
F e r e n c tanár terve szerint készült. A sok-sok 
kiállított virág természetesen üdítő, kedves hátteret 
adott az egésznek. A kiállítás megszervezése és 
sikere elsősorban M a n n i n g e r professzor, a 
lelkes kertbarát érdeme, ki dr. Darvas Ferenccel 
együtt igen érdemes munkát végez hosszú idő óta 
a magyar kert és kertművészeti kultúra fejlesztése 
terén. (R. R.) 

T7IRÁGOS BUDAPEST—VIRÁGOS MAGYAR-
* ORSZÁG címen külön folyóirat is indult meg, 

hogy »virágos út vezessen virágos Nagymagyar-
országba«. Felelős szerkesztő: dr. Darvas Ferenc. 

A BÉCSI IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 60 éves 
fennállását — mint már jelentettük — nagy-

szabású jubiláris kiállítással ünnepelte meg a nyár 
folyamán. A kiállítás nagy érdeklődést váltott ki 
nem csupán Ausztriában, hanem a kontinens, sőt 
Amerika szélesb köreiben is. A bécsi iparművészeti 
iskola igazgatóságához sok oldalról megkeresés 
érkezett, melyben a kiállítás egész anyagát kérték, 
hogy azt egyes városokban bemutathassák. Mün-
chen volt az első, mely azt már novemberben meg-
kapta. Közvetlenül utána a mi Iparművészeti 

Múzeumunknak engedték át a kiállítás tárgyalt. 
A budapesti kiállítás december hó 18-án nyílt 
meg és tartott 1930. évi január 30-ig. A kiállítás 
élénk vitákra adott okot. Voltak, kiket a kiállítá-
son látható újszerű dolgok és az eddig látottaktól 
teljesen eltérő formák annyira lelkesítettek, hogy 
rögtön a mi iparművészeti iskolánk tanítási rend-
szerének a bécsi mintára való átalakítását követel-
ték. Mások viszont túlságosan merésznek mon-
dották a béesiek irányát. Hibáztatták a művészet 
múltjának teljes mellőzését és a divatos áramlatok 
túlhajtását. 

Mint minden Iskolai kiállítás, úgy ez sem ad 
teljesen áttekinthető, biztos képet az iskola műkö-
déséről. Ezt csakis a tanításnak a helyszínén való 
alapos és szakavatott megfigyelésével lehet elérni. 
Nem egyes kiváltságosán tehetséges tanulók pará-
dés munkái adnak megbízható alapot a megítélés-
hez, hanem az iskola 458 tanulójának az iskolában 
elért átlageredményét kell ismerni. Elvitázhatat-
lan, hogy sok raffináltan finom ízlésű munkát lát-
tunk a kiállításon. ízig-vérig modern mindegyik. 
A külsőben és lelkületben egyaránt ultramodern 
embereknek való dolgok. Aggályosnak nem azt 
tartjuk, hogy ilyeneket terveznek és csinálnak a 
bécsi iskolában, hanem azt, hogy c s a k i s effajta 
munkák készülnek ott. De az élettel megküzdeni 
akaró ifjú iparművésznek nem szabad egyoldalúnak 
lennie. Mert sokszor bizony alkalmazkodnia kell 
meglevő helyzetekhez és korlátokhoz. És kérdés, 
vájjon ezek az ifjak, kik az iskolában töltött évek 
alatt alig oldottak meg megadott feltételekhez 
kötött feladatokat, tudnak-e a gyakorlati életben 
alkalmazkodni a különleges feladatok és a meg-
rendelők kikötéseihez. Hiszen az iparművészet 
sajátosan azt a kötöttséget jelenti, melyben a ki-
fejezést nemcsak az anyag, hanem a környezet is 
determinálja. 

És a hagyományok szerves továbbfejlesztésétől 
való elrugaszkodás, a mult ismeretének teljes meg-
tagadása, éppen a mi nemzedékünk szemében lát-
szik a legkevésbbé kívánatosnak, akik tanúi vol-
tunk az úgynevezett szecessziós Iparművészet szá-
zadváltó tragikomédiájának. Emlékszünk a divatra, 
mely ezeknek a lengő kacskaringóknak, elnyúlt 
vonalakon gubbasztó váratlan és megindokolatlan 
inértanba oltott virágdíszeknek merőben ű j levegő-
jét szemünkbe csapta. És akik fejest ugrottak 
ebbe a ragyogó víztükörbe, akik szecessziós búto-
rokkal, szecessziós enteriőrrel berendezkedtek, na-
gyon megjárták. Pár év alatt, a divat hervadtával, 
rá kellett jönniök arra, hogy az a szenzáció, ami őket 
elragadta, nem a szépnek, hanem a divatnak a 
szenzációja volt. Kérdés, hogy művészpedagógiai-
crkölesi szempontból megengedhető-e a növendékek-
nek, az ú j generációnak a másik szélsőségre való 
nevelése ? Erkölcsös-e a növendékek és a társa-
dalom szempontjából ? 

Mindnyájunk előtt nyiltan álló igazság, hogy a 
művészet az élctlátásunkat fejezi ki. Az is köz-
tudomású, hogy az ú j lelkület még távolról sem ki-
forrott és kialakult pozitívum, mely a maga belső 
feszültségéből áradna a kifejezésbe. A művészetnek 
az egyetemes emberivel szemben álló kötelessége 
éppen az, hogy az ú j lélek kialakulásában lépésről-
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lépésre haladó munkával támogassa a haladást s 
ebből a kötelességből folyik, hogy a hagyományokkal 
való kíméletlen szakítás éppúgy a haladás félre-
értéséből származik, mint ahogy a hagyományok-
hoz való csökönyös ragaszkodás, akár erkölcsi, akár 
művelődési skrupulus — egyaránt hibás. 

A bécsi iparművészeti iskolában is van két tan-
szék, az A n t o n H a n a k é és L a r i s c h 
tanáré, melyen a szobrászat és a betűvetés nemes 
tradícióit tiszteletben tartják anélkül, hogy formaliz-
mus hibájába esnének. Hanak plasztikai osztályán a 
gótikus és románkori szobrászat hagyományainak 
komplexumából egészen modern szellemű, benső-
séges stílus alakult ki. Különösen szépek a faszob-
rok, melyeknek stílusa az anyag kifejezőképessége, 
jelleme irányába elvonatkoztatott formák előkelő 
tisztaságával a kiállítás művészi értékének tenge-
lyében állanak. 

A H o f f m a n n dr. fém- és ötvös-osztályának 
zománcmunkái a színek szépségével, hibátlanságá-
val tűnnek ki. Formailag az egyszerűbb, kevésbbé 
raffinált munkák a tetszetősebbek. 

Ugyanezt láttuk a P o w o l n y keramikus nö-
vendékeinek munkáin is. Az egyszerű formák 
közvetlenségét emelik a szép színű mázak. 

A lakberendező osztály egy nagyon is nagyvilági 
női budoárral mutatkozik be. Tervezője a magyar 
Berzeviczy Frigyes, kinek az egész osztály segített 
ennek a sok japános finomsággal, de az iskola 
tárgyilagos szellemének megtagadásával készített 
enteriőrnek előállításában. 

A kétségtelenül gazdag élményeket nyújtó ki-
állítás, mint kész művészi eredmények bemutatása, 
általában igen érdekes. Hálával tartozunk az Ipar-
művészeti Múzeum vezetőségének azért a fárad-
ságért, melynek eredménye sok szép és egészséges 
impulzus lehet iparművészetünk számára. 

Ez az alkalom eszünkbe juttatja azt az 1899-i 
kiállítást, melynek keretében a Múzeum az angol 
«National Competition»-t látta vendégül s amelynek 
finom és előkelő ízléssel telített levegője akkoriban 
nagyon mély hatással volt iparművészetünkre. Azt 
hisszük, ennek a vendéglátásnak most, harminc év 
után való megismétlése nem volna időszerűtlen. 

Az ilyen kiállítások, gyűjteményes bemutatkozá-
sok — bármilyen stílus, szellem tárul elénk ben-
nük — mindig haszonnal járnak. Megvan az a 
hasznuk, hogy hatásukkal új és ú j vonalat rajzol-
nak, differenciálják művészeti életünk arcát és 
ezzel gazdagodást eredményeznek. Kérdés azon-
ban, hogy mint iskolai kiállítás, mint nevelési 
rendszert és szellemet képviselő példa, feltétlenül 
kövctendő-c ? Mert a művész számára a progresszi-
vitás mértéke végeredményében csak temperamen-
tum kérdése, de a pedagógia és művészeti irodalom 
szempontjából már a józan belátásé és etikáé. 

\ MAGYAR IPARMŰVÉSZEK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE az Iparművészeti Iskola fenn-

állásának ötvenedik évfordulója alkalmából az 
intézet v o l t növendékeinek munkáiból kiállítást 
rendez. Ezúton kéri azokat az iparművészeket, 
akik az iskolát végezték vagy látogatták, hogy 
címüket közöljék az Egyesülettel (IX., Kinizsi-
utca 31. sz.). 

A jubileumi kiállításon minden volt növendék 
három művét állíthatja ki. De több szakban is 
bemutathat három-három művet — ha erre az 
Egyesület vezetőségéhez írásbeli kérvényt intéz. 
Akiállítás részleteiről szóbeli tájékoztatást az Egye-
sület helyiségében kedd, péntek és szombat d. e. 
9—1 óra között ad a Szervező Bizottság. 

© S Z A K I R O D A L O M * 
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~ p OSTERS AND PUBLICITY 1929. Fine printing 
-•- and design »Commercial Art« annual. Edited 
by F. A. Mereer and W. Gaunt. London : The 
Studio. Ára : 7s/6d. 

Hatodszor jelent meg ezidén a Stúdiónak ez a 
modern reklámgrafikát tárgyazó évkönyve. A ki-
adók bevezetőjén kívül Errell a fotográfiának a 
hirdetésben való szerepéről, Tom Purvis az 1929. 
évi plakáttermésrőlírt értekezést, míg Harold Vernon 
ez év újsághirdetéseiről, Tollmer pedig a reklám-
könyvecskékről számol be. 

Valóban elismcrésreméltó, hogy a fotográfiának, 
különösen a fotomontázsnak, beható cikket közöl 
a modern reklámgrafika e vezető évkönyve és 
mintegy félszáz illusztrációval mutatja be ennek 
az eljárásmódnak legjelesebb termékeit. A plakát-
termés mintegy száz példával van képviselve, az 
újsághirdetések kb. hetven és az egyéb reklám-
nyomtatványok, mint csomagolás, üzleti kártya, 
prospektus, levélpapír, kb. 130 példával szerepelnek. 
Ez a gazdag illusztratív anyag nagyrészben fel-
öleli a modern reklámgrafika színe-javát és sikerül-
tebben volt összeválogatva, mint az elmúlt eszten-
dők egynémelyikében. 

Minket magyarokat első helyen az érdekel, hogy 
a magyar reklámművészet hogyan szerepel ebben 
az egész világon nagymértékben elterjedt standard-
publikációban. Az anyag összeválogatása Magyar-
országon oly módon történt, hogy a tulajdon-
képpeni szelekciót az évkönyv szerkesztőségére bíz-
ták. Elek Artúr iniciatívájára, aki erre megbízást 
kapott, a Magyar Könyv- és Rcklámművészek 
Egyesülete szedte össze a jelesebb magyar reklám-
művészek termékeinek meglehetős nagy anyagát 
és küldte ki az évkönyv szerkesztőségének. Amint 
az évkönyv szerkesztője e sorok írójának meg-
jegyezte, a magyar anyag a legszebb és legértéke-
sebb gyűjtemények egyike volt, ami kifejezésre 
jutott abban is, hogy a tizenhárom színes repro-
dukció között kettő magyar művész munkája és 
egy harmadiknak megjelenése technikai akadá-
lyokon múlt. Közölte az évkönyv Kozma Lajos-
nak a Floris csokoládégyár részérc készített dobo-
zát és Csabai Ékes Lajosnak öt színes üzleti kártyá-
ját. A fent említett okból maradt ki Gádor István-
nak Stühmcr-doboza. 

A fotomontázsok között láttuk Kassák Lajos-
nak munkáját, ami annál is örvendetesebb, mert 
ennek a művészeti ágnak nálunk kevés művelője 
van. 

Csak a plakátok között nem elégíthet ki szám-
szerűleg a szerkesztőség választása. Igaz, hogy 
nem a leggazdagabb év termését mutathattuk be, 
mégis akadt volna a kiküldöttekből még egy-kettő, 
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amely a bemutatott plakátok színvonalát megüti. 
Csak egyet közölt a szerkesztőség, Berény Róbert-
nek »Tátra mosószer« plakátját, amelyet a szöveg-
ben is külön méltat, amit csak néhány művész mun-
kájával tett meg. 

A hírlapi hirdetések között természetesen nem 
szerepel magyar, mert hisz művészeink e téren 
teljesen a munkaalkalmak híján vannak. 

A »booklets« csoportjában jutottak legjobban 
szóhoz a magyar művészek. Csabai-Ékes Lajos 
és Kozma Lajos említett színes reprodukcióin kívül 
közölte az évkönyv Kozma Lajosnak egy a Kner-
nyomda részére készített újévi kártyáját, a San 
Thomé csokoládégyár részére készített csomagoló-
papírját, a Király Serfőzde részére készített címkéjét 
és Floris részére tervezett dobozát, Jeges Ernőnek 
magyaros Stühmer-dobozát, Fiora Margitnak az 
Agence Havas részére készített két prospektus-
díszét, Csabai-Ékes Lajos hat gyárijegyét és a 
Hungária-nyomda számára készített két naptár-
oldalát, Gádor István Stühmer csomagolópapírját. 

Meg lehetünk tehát elégedve Magyarország kép-
viseletével ebben az évkönyvben, ha számba-
vesszttk, hogy az illusztrációk hovatovább egy 
tizedrészét m o d e r n magyar művészek szolgál-
tatták. Bizonyítéka annak is, hogy éppen ezen a 
téren csakis az Európa-szerte uralkodó irányzat-
nak van tere, és valóban örvendetes tény az, hogy 
minden támogatás nélkül a legtöbb közülettől szár-
mazó megbízástól elzárva ily becsületet szerezhet-
tek művészeink a magyar névnek. (Naményi Ernő.) 

rpERRASSENTYP. Richárd Döcker könyve, meg-
jelent Stuttgartban az Akademischer Verlag-

anstalt dr. Fritz Wedekindnél. 
Vitán felül áll a napsugár, fény és jó|levegő 

gyógyító hatása, csak arról a módról lehet talán 
vitatkozni, miként vezessük ezeket a természetes 
gyógyító erőket a legteljesebb mértékben a kór-
házak termeibe. A Terrassentyp c. könyv lényeges 
irodalmi és képanyaggal járul ennek a kérdésnek 
tisztázásához. Döcker saját művének a waiblingcni 
kerületi kórháznak bemutatásával kezdi, ahol elő-
ször volt alkalom azt az elvet keresztülvinni, hogy 
minden kórterem előtt bőséges napfényes terrasz 
legyen és mégsem árnyékolja be az alatta lévő 
terem ablakait. Dr. Sarasson nevű francia orvos 
volt a legelső, aki a lépcsőzetesen visszalépő eme-
letek elrendezését propagálta és munkájában elvi-
leg lefektette. Az eredeti elgondolás azonban lénye-
ges korrektúrákra szorult, mert a visszalépő terra-

szok miatt az alsó emeletsorokon igen sok kihasz-
nálhatatlan és sötét helyiség marad. Ezen a hát-
rányon akart segíteni az én hajdúszoboszlói kór-
ház pályatervem és segített is majdnem azonos 
módon Döcker Waiblingenben. Gyönyörű föl-
vételeket és részletes rajzokat találunk a fenti 
könyvben róla. A sort teljessé teszi még néhány 
modern kórházépület tárgyalása és végül bemu-
tatja, hogy a terraszépítés az egészségesek lakásai-
nál is milyen döntő fontossággal bír; minden ház-
nak legyen terrasza, ezt kívánja a legkisebb gyer-
mektől a legkomolyabb orvosszakértőig mindenki. 
Az ú j építészet számos itt leközölt alkotása bizo-
nyíték a mellett, hogy ezt a mai építőtechnikával 
meg is lehet csinálni. (Molnár Farkas.) 

\ »MAGYAR BIBLIOPHIL TÁRSASÁG«, amely 
programmba vette a magyar könyvpiac leg-

szebb termékeinek évről-évre való díjazását, az 
1929. évi magyar kiadványok ügyében hozott dön-
tést. A pályázaton nemcsak azok a munkák vet-
tek részt, melyek a közzétett felszólítás alapján 
nyújtattak be, hanem elbírálás alá kerültek a 
választmány tagjai által javaslatba hozott egyéb 
könyvek is. A kiválasztásnál az a szempont vezé-
relte a társaságot, hogy csak olyan nyomdai ter-
méket díjaz, amely technikai tökéletessége vagy 
művészi ízlése révén tűnt ki. Ez alkalommal a 
következő öt könyv nyerte meg a társaság 1929. 
évi oklevéldíját : 1. Törők Sophie : Asszony a 
karosszékben; 2. Szitnyai Zoltán : Az ég — A tó ; 
3. Kazinczy Ferenc: Pestre; 4. Pósa Lajos : 
Arany ABC Kőszegi Bella képeivel; 5. Svéd 
novellák sorozata : Kner Izidor. 

\ MAGYAR PLAKÁTRÓL írott tanulmányában 
Farkas Zoltán a művészi értékekben való 

szegénységét igen elszomorító jelenségnek látja. 
Azt mondja, hogy az utcáinkon látható plakátok 
és az újsághirdetmények között felbukkanó hirde-
tési rajzok, általában az ú. n. üzleti grafikánk 
túlnyomóan selejtes, gyakran művészietlen és nem 
ritkán elképesztőn ízléstelen. Eltekintve attól, hogy 
a jó reklámkép mindig egyszerű és összevont, 
amiért például úgynevezett művészi fotográfiák 
reklámcélokra való alkalmazása megbocsáthatatlan 
tévedés, a reklám rajzait készítő művészeknek 
éppen annyira egyéniségeknek kellene lennie, mint 
a művészet egyéb terén foglalkozóknak. De nálunk 
boldog-boldogtalan ráveti magát a plakátra vagy 
egyéb reklámrajzra. A rajztudás nem fontos. Ha 
egyenes és görbe vonalat tud húzni a »művész«, 
ez már elég képesítés arra, hogy merész mozdulattal 
»külföldi kölcsön«-képen emelje el a német, francia, 
angol kitűnő reklámrajzolók értékeit. Sajnos azon-
ban, még ehhez a szarkatermészetű alkotásmódhoz 
sem elég a tanultságuk és hozzáértésük. Sem forma, 
folt, sem vonal, szín nem esik a kezük ügyébe 
s amit csirizcs kezük megfog, menten devalválódik 
minden értékében. 

De vannak ügyes, valódi művészek is, akik könyv-
illusztrátor! vagy festői tevékenységüket próbálják 
a plakáton folytatni. És ez ismét csak elhibázott 
dolog : a plakátnak egészen más a mondanivalója. 
A mai plakát formanyelve nagy és merész vona-
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lakat és harsogó színfoltokat kíván, míg ezek a jó-
hiszemű ábrándozók tónusos krétarajzokkal próbál-
koznak. 

Akik viszont a mai expresszív művészet stílusá-
nak megfelelően részben a reklám követelményeit 
helyesen felismerve dolgoznak, az egyszerűség erejét 
gyakran összecserélik az ízléstelenség rikoltozá-
saival. 

Bortnyik Sándorról és a köréje esoportosulókról 
némi elismeréssel emlékezik meg. 

\ budavAbi kirAlyi pa lo ta hajdan 
ÉS MOST. Ismerteti M e s t e r h á z y Jenö. 

A szerző kiadása. Fővárosunk egyik büszkeségének, 
a királyi palotának múltját tanulmányozta nagy 
szorgalommal és lelkiismeretes kitartással a 40 ol-
dalas füzetnek szerzője. Komoly igyekezettel hordta 
össze a fejedelmi épület múltjára vonatkozó összes 
adatokat művébe, melyet elsősorban a magyar 
ifjúságnak szánt. Avatott tollal írja le a Mátyás 
királytól napjainkig terjedő időknek a palotára 
vonatkozó főbb eseményeit és magyarázatait sok 
képpel egészíti ki. A mult dicső emlékeinek fel-
tárásával az ifjúság lelkét akarja hevíteni a lelkes 
szerző. »A szomorú • jelenben gondoljanak arra, 
hogy a budavári királyi palota is fel támadt. . . 
nagyobb, szebb és ragyogóbb mint Mátyás korában 
és cgyesítője a magyar tudásnak, erőnek és mű-
vészi zsenialitásnak.« 

TV" AGY JÓZSEF: ISKOLAI GYŰJTEMÉNYEK. 
* A szerző 1912-ben felvetett eszméjének, az 

Országos Polgáriskolai Tanáregyesület határozatá-
nak részletes, gazdag szempontú feldolgozását adja 
ebben a tanulmányában. Tervezetét a közoktatás-
ügyi miniszternek ahhoz az elképzeléséhez fűzi, 
mely a magyar közművelődést egyetlen tömör szer-
vezetben foglalná össze. A székesfőváros a gyűjtő-
központ, a vidéket az egyetemi városok tagoznák 
s a törvényhatósági városok, vármegyei székhelyek, 
mint középiskolai városok újabb központjai volná-
nak a járásszékhelyeken, mint polgáriiskolai szék-
helyeken összefutó szellemi életnek. 

A polgári iskolák szertára, illetőleg gyűjteménye, 
mely kevés áldozattal, a helyiség megteremtésével 
szinte önmagától keletkeznék, kiszámíthatatlanul 
áldásos hatással volna a magyarság szellemi éle-
tére, a nagyközönség öntudatosítására és gyakorla-
tiasabb lelkület, közszellem kialakulására. 

A szertárak a növendékek és a nagyközönség 
bevonásával könnyen gyűjteményekké, a nagy-
közönség számára is hozzáférhető kis múzeumokká 
fejleszthetők. Általuk nyerne a gyakorlati kikép-
zés, érdeme szerinti megbecsüléshez jutna sokféle, 
eddig nyomtalanul elkallódott érték, az etnográfiai 
rész révén fejlődnék, megújulna a magyaros ízlés, 
az iskola teljesebben megfelelhetne hivatásának s 
a végzett növendékek állandó érintkezésben marad-
nának az iskolával, az iskolai gyűjteménnyel, mely-
nek megteremtésében, fejlesztésében nekik is ré-
szük van. 

A szép és lelkes elképzelésben annyi a realitás, 
annyi a kézenfekvő igazság, hogy szinte csodál-
kozva kérdezzük : vájjon mi az oka, hogy még-
sem valósult meg ? 

N a g y J ó z s e f , debreceni tanár, ismert író 
és ritka agilitású szervező, a debreceni nyári egye-
temen négy órán át tartó előadás keretében mutatta 
be éremgyüjteményét, mely nagyrészben «debreceni 
érmck»-ből áll. ő a debreceni «Éremkedvelők Egye-
sületének» alapítója, a művészetek fáradhatatlan 
népszerűsítője és propagálója. Általa éri Debrecent 
az a büszkeség, hogy egyetlen magyar város, mely-
nek éremművészete gyűjtés és tudományos feldol-
gozás által tisztán áll a művészettörténelem előtt. 
Nagy szerencse és áldás volna, ha a többi magyar 
város is ilyen szép, szent nyugtalanságtól fűtött és 
alapos készültség ű művészet- és művelődés-szerel-
mesére találna. 

]%/|AGYAROS ÍZLÉS a eíme a Könyvbarátok 
Szövetsége tagjai részére a Magyar kir. 

Egyetemi nyomda kiadásában most megjelent pom-
pás díszműnek, melynek gazdag tartalmát C z a k ó 
Elemér és G y ö r g y i Kálmán gyűjtötte össze. 
A mű öt részből áll. I. A m ü t y ü r k e , a magyar 
díszítő elemek ábécéje. Ebből került ki a bemu-
tatott gazdag gyűjtemény. A II. és a III. fejezet-
ben az emberi élet távolabbi tartozékaiból anyagi 
feldolgozás szerint válogatták össze a tartalmas 
képsorozatot. Ebben vannak a kerámiai, a fa-, 
bőr- és fonalas munkák stb.-ek ábrái. A IV. feje-
zet magában foglalja az ember közelebbi tarto-
zékait, ú. m. a ruházatot, a viseletet és végül az 
V. csoportba sorozták az ember házát és lakását. 
Mind az öt csoport elején a magyar népművészet-
nek odatartozó legjellemzőbb munkáit látjuk, 
majd kiválóbb tervezők magyaros jellegű rajzai-
nak és alkotásainak reprodukcióit. A 220 nagy-
méretű lapra terjedő mű képeinek jórésze színes 
nyomással készült. Ügy az ábrák tetszetős elren-
dezése, mint a nyomdai munka kifogástalan volta 
a legteljesebb elismerést érdemlik. Népi művé-
szetünk és a magyaros iparművészet és háziipar 
barátai nagy gyönyörűséggel lapozhatják ezt a 
minden tekintetben igen sikerült, tanulságos és 
értékes díszművet, mely a magyar könyvpiac újabb 
jelenségcinek egyik legkiválóbb ja. AK.M. Egyetemi 
nyomda korlátolt számban egyes példányokat 
hozott forgalomba, melyek 20 pengőért kaphatók. 

\ KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT 1928. évi 
működéséről egy rendkívül díszes kötetben 

számol be 194 oldalon, 187 illusztrációval. A kötet 
cikkei között dr. Lukács György a Társulat volt 
elnökének, gróf Andrássy Gyulának a magyar 
művészet fejlesztése körül szerzett érdemeit méltatja, 
részletesen beszámolva ritka becsű műgyüjtemé-
nyéről is. Szolnok jubiláris kiállításáról és művészi 
jelentőségéről dr. Némethy József írt beható tanul-
mányt Pettenkofen Ágosttól a mai napig, válogatott 
reprodukciókban mutatván be mindazokat, akik 
művészi munkálkodásukkal ennek a tiszaparti 
városnak világhírt szereztek. Kézdi Kovács László 
az év eseményeit foglalja össze krónikában. Dr. 
Hekler Antal a mai modern művészet és világnézet 
evolúcióját tárgyalja, kiterjedve az újabb művészi 
törekvések minden válfajára. Gerő Ödön a 80-as 
és 90-es évek kiváló mesterét, Vágó Pált, a jászok 
piktorát méltatja. Dr. Ybl Ervin Dudits Andor 
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Bory J e n ó : 
Relief 
Ei'tlössy Béla 
síremlékén. 

legutóbb befejezett freszkóműveit ismerteti, melyek 
az Országos Levéltár falait díszítik. Dr. Gombos 
Bertalan az elhunyt Ujváry Ignác művészi pálya-
futását, Petliő Zoltán pedig a korán elhunyt Csuk 
Jenő művészetét és életét ismerteti. Dr. Pipies 
Zoltán folytatja az elmúlt esztendő évkönyvében 
megkezdett műtörténeti kutatásait a Képzőművé-
szeti Társulat múltjából (15162—1077), érdekes 
dokumentumokat közölvén annak történetéből. 
Dr. Bierbauer Virgil a háború előtti Budapest épí-
tészetének jelentős alkotásait méltatja terjedelmes 
tanulmányban, tekintettel a jövő évben Budapesten 
megtartandó nemzetközi építészeti kongresszusra. 
Az ízléses kötésű könyv egyik eseménye volt a 
karácsonyi könyvpiacnak és csakis a Képzőművé-
szeti Társulat rendes tagjai kapják meg tagdíjuk 
ellenértéke fejében. 

• K Ü L F Ö L D * 
TMTÁSODIK NEMZETKÖZI KONGRESSZUS AZ 

L'.l ÉPÍTÉSÉRT. A frankfurti Palmengarten-
ben ülésezett 1929 őszén a modern építészek la 
Sarrasban megalakult csoportja. A tanácskozások 
tárgya, melyhez tizennyolc állam építészei dolgoz-
tak ki pontos statisztikákat, a legkisebb cxiszten-
ciák lakása volt. A legégetőbb szociális kérdés 
a tömegek lakásnyomorának megszüntetése ter-
mészetesen olyan fontosságot adott a kongresszus-
nak, hogy távoli országok építészeti hatóságai is 
a legnagyobb figyelemmel kísérték az ott elmon-
dottakat. Prof. Waltcr Gropius beszélt az első napon 
a családi élet struktúrájában beállott változások-
ról. Orvosi véleményekre hivatkozva fektette le, 
hogy nagyobb ablak, levegősebb fekvés esetén, 
kisebb szobaterület is elegendő, ha a kislakás alap-
rajza az életfunkcióknak megfelelő. Sőt minden 
ember lakjon inkább kicsiny, de jól bebútorozott 
cellában egyedül, mint többen együtt összevissza. 
Burgois (Brüsszel) részletezte a kislakás funkcióit, 
kitért a legmodernebb fűtési és szellőzési módsze-
rekre. Legfontosabb H. Schmidt (Basel) referátuma 
volt az építési szabályzatok befolyásáról a kis-
lakásépítésrc a különböző országokban. A lakás 
alaprajzi és szerkezeti megoldására vonatkozó 
szabályrendeletek tágabb és új kísérletekre teret 

engedő módosítását, a beérkezett statisztikai anyag 
birtokában, már nem lehet elodázni. A kongresz-
szus faz elnöklő prof.} Moser (Zürich) által elő-
adott véghatározatában kérte azoktól az országok-
tól, amelyek a legkisebb lakás problémáján dol-
gozó építészek munkáját a fennálló szabályren-
deletek értelmében lehetetlenné teszik, módszerük 
megváltoztatását, nemzetközi érdekből. A vég-
határozat ezen része különösen vonatkozik Magyar-
országra is, mert mint tudnivaló, pl. a tíz m2-es 
konyha, mély traktus előírás, minimális szoba-
alapterület stb. a korszerű lakásépítési kísérletek-
nek legyőzhetetlen gátat emelt eddig, pedig a mo-
dern építészeknek a hatóságoktól ezen a téren 
messzemenő segítő kezet kellene kapniok. A kon-
gresszus adminisztratív határozatai közül bennün-
ket a magyar delegátusnak, Molnár Farkas épí-
tésznek és helyettesének, ifj. Masirevich György-
nek, az ú j építészek nemzetközi választmányába 
(CIRPAC) való beválasztása érdekelhet. A kon-
gresszussal párhuzamos tervkiállításon Ráez György 
építésznek Minimalsystem-je keltett feltűnést. 

^ L E X I K O N * 
I^RDŐSSY BÉLA (1871—1929. nov. 25). Aképző-

művészeti főiskola tanára volt. A művészeti 
grafika több ágát művelte. Könyvet írt a szemléleti 
látszattanról. A hazai rajzoktatás ügyét buzga-
lommal szolgálta. 

OLXÁR FARKAS ÉPÍTÉSZ. Molnár Farkas 
építészmérnök, 32 éves, péesi születésű. Tanul-

mánya elején festészettel foglalkozott. BejártaKözép-
Európa legfontosabb kultúrterületeit. A természet-
ben és a szabad életben kereste meg világfelfogása 
alapjait. Az ú j építéshez két út vezette: egyikre 
szociális nézete indította, mellyel elfordult a deko-
ratívtól. A másik út a természetmegismerés utáni 
elvont piktúrán át vezetett, a konstruktivizmus szer-
kezetmegoldásain keresztül. 1921-ben a Bauhausba 
kerül. Itt mint első építész, elősegíti az átalakulást 
az expresszionizmusból az »új szakszcrűségnek« 
nevezett korszakba. 1923-ban a magyar lapokba 
küldött cikkei első hírnökei nálunk az ú j építésnek. 
Azóta minden alkalommal propagálja ezt az irányt, 
melynek megindítói közé számítják őt külföldön is. 
A frankfurti új építészeti kongresszus a mult évben 
Magyarország delegátusává választja. 

OLGYAI VIKTOR (1870— 
1929). Grafikus nemzedék 

nevelője a képzőművészeti fő-
iskolán. Mint alkotóművész 
csak rajzlapjai és nyomtatógé-
pei között érezte magát otthon. 
Sok nagysikerű rézkarcot ké-
szített. Életre keltette a Ma-
gyar Grafikusok Egyesületét, 
elnöke volt a Magyar Réz-
karcolóművészck Egyesületé-
nek. Benső lelki vergődései Olgyai Viktor. , „ . . , , , 

Varga Nándor rézkarca, sodorták a tragikus veg fele. 
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